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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van de Toermalijn. In dit jaarverslag legt de MR rekenschap af 
voor haar activiteiten in het schooljaar 2020-2021. 
 
Een schooljaar waarin wij met elkaar verder hebben gebouwd aan de ontwikkeling van het onderwijs 
op De Toermalijn. Het is mooi om te zien dat iedereen binnen school op zijn of haar manier hier aan 
probeert bij te dragen. 
 
De MR is een orgaan binnen De Toermalijn dat beslist en adviseert over beleidsmatige en praktische 
zaken binnen De Toermalijn. Het afgelopen jaar heeft de MR zes keer vergaderd. Bij deze 
vergaderingen is de directie ook deels aanwezig. De directrice geeft in de vergadering aan welke 
zaken er op dat moment spelen. De directrice kan meteen een toelichting geven op vragen vanuit de 
MR over deze onderwerpen en informatie delen over de ontwikkelingen t.a.v. deze onderwerpen. 
Tevens ervaren de MR leden dat er wat gedaan wordt met de punten die via de MR (en haar 
achterban) ingebracht worden. De MR stelt deze werkwijze zeer op prijs.  
 
Over de zaken die in de MR besproken worden, heeft de MR instemmings- of adviesrecht. In het 
geval van instemmingsrecht geeft de MR wel of geen akkoord. In het geval van adviesrecht kan de 
MR alleen adviseren. Dit is geen bindend advies.  
In andere gevallen wordt de MR gevraagd over bepaalde onderwerpen mee te denken, zonder dat zij 
formeel advies moeten geven of moeten instemmen. Het bespreken van de onderwerpen gebeurt 
voornamelijk in regelmatig geplande openbare vergaderingen.  
 
Een aantal onderwerpen die het afgelopen schooljaar besproken zijn, worden in dit jaarverslag 
beschreven. 
 
MR De Toermalijn 
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Visie 
   
De medezeggenschapsraad (MR) van de Toermalijn gelooft in verbinding. Verbinding tussen leraren 
en leerlingen voorop, gevolgd door verbinding tussen school en ouders, maar ook verbinding tussen 
school en stichting (COPW). 
 
Verbinding kan alleen bestaan wanneer communicatielijnen helder en transparant zijn. De MR 
staat  voor open communicatie.  
 
De MR heeft wettelijke rechten en plichten. Beide oefent de MR proactief uit met als doel te 
waarborgen dat er een optimaal leerklimaat is voor de leerlingen van de Toermalijn.  
 
De MR zet zich volledig in voor een veilige omgeving waarin zowel leraren, leerlingen als ouders zichzelf 
kunnen zijn, maar waar ook nadrukkelijk het respect is om anderen feedback te geven op houding en 
gedrag. 
 
 
  



4 
 

Werkwijze 
 
Om onze visie te bereiken gebruiken wij de volgende werkwijze: 
  

- De (beleids-) voorstellen van het bestuur/ directie beoordelen wij door gebruik te maken van 
onze wettelijke rechten (zie figuur 1). 

- Wij communiceren met onze achterban over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op 
de school beïnvloeden.  
 

 
Recht  toelichting 
Informatierecht Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (directie) de MR alle  

inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig  
heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen,  
maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.  

Adviesrecht Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement  
vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen  
aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast  
zich neerleggen.  

Instemmingsrecht Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement  
van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de  
instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag  
mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.  

Recht op overleg De MR of een geleding heeft het recht om met het bestuur te  
overleggen over alle zaken die de school betreffen. De reden voor het  
overleg moet worden vermeld.  
 

Initiatiefrecht Het initiatiefrecht houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over  
alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het  
bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd  
gezag dient hierop binnen drie maanden schriftelijk te reageren.  
In bijlage 2 staat een (verkort) overzicht van de MR bevoegdheden. 

Figuur 1 rechten MR 
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Samenstelling van de MR van De Toermalijn 
 
In de Wet Medezeggenschap op School (WMS) ligt vast dat een medezeggenschapsraad moet 
bestaan uit een gelijk aantal leden vanuit de leerkrachten en vanuit de ouders. 
 
Voor een grote school als De Toermalijn zou de medezeggenschapsraad uit minimaal 8 leden moeten 
bestaan. 
 
Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 bestond de MR uit de volgende leden: 
 

Oudergeleding 
 
Germain Richardson  
Karen ten Bookum 
Stef Koot-voorzitter  
Marjoleine Menzies 
 

Leerkrachtgeleding 
 
Ada Verdonk- secretaris  
Monique van Zuijlen 
Arne Lindeman 
Denise de Boer 
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Activiteiten MR schooljaar 2020-2021 
 
De activiteiten van de MR bestaan voor een deel uit wettelijk vastgelegde zaken vanuit de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS) en voor een deel uit zaken welke voortkomen uit de 
ontwikkelingen binnen school. 
 
Aangezien wij een MR zijn die vooruit wil kijken en wij ons willen voorbereiden op wat komen gaat, 
maken wij gebruik van een jaarplanning. Hierdoor weten wij als MR wanneer we moeten beginnen 
met het bespreken van onderwerpen om op het tijdstip dat er om advies of instemming wordt 
gevraagd, goed voorbereid te zijn. 

Deze jaarplanning kunt u terug vinden op de website van De Toermalijn. 

 
Wettelijke verplichtingen van de MR 
 

Binnen de WMS worden een aantal zaken genoemd waarover de MR in ieder geval haar 
toestemming moet geven. 
Naast deze zaken waarover de MR toestemming moet geven, zijn er ook zaken waar de MR 
adviesrecht in heeft.   
 
In het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende wettelijke zaken besproken: 
 

- De nieuwe schoolgids is besproken en op een aantal punten aangepast en verhelderd, 
waarna de MR heeft ingestemd met de schoolgids. 

- Het vakantierooster van het schooljaar 2020-2021 is besproken en de MR heeft hier een 
positief advies op gegeven. 

- De schoolformatie voor het schooljaar 2020-2021 is besproken en de MR heeft hier mee 
ingestemd. 

- De begroting en bekostiging voor het schooljaar 2020-2021 is besproken en de MR heeft hier 
een positief advies op gegeven. 

- Het schoolondersteuningsplan is besproken en heeft de MR er mee ingestemd. 
- Het werkdrukverdelingsplan voor de Toermalijn is besproken en goed gekeurd door de MR. 

 

Ontwikkelingen binnen school 
 

Zoals gezegd houdt de MR zich ook bezig met (een deel van) de ontwikkelingen binnen de school.  
De volgende ontwikkelingen tijdens het schooljaar zijn besproken binnen de MR: 

- Het schoolplein van de groepen 7/8 is opgeknapt. Het proces is besproken met de MR.  
- Helaas heeft Corona ook de Toermalijn geraakt. Door de flexibiliteit van het team liep het 

goed af. De uitdagingen hebben de team sterker gemaakt.  
- Uit de enquête blijkt dat De Toermalijn een goede naam heeft in de wijk.  
- In dit schooljaar waren een aantal Investeringen voor ICT, personeel en meubilair.  
- Subsidiegelden zijn toegekend en aangewend aan extra ondersteuning voor de leerlingen. 
- Door Corona werden de  MR  Vergaderingen via Teams gehouden.  
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- Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van twee lid van de MR. Gelukkig hebben wij 
hiervoor goede vervangingen gevonden.  

- Na overleg met het bestuur/ calamiteiten team, groen licht gekregen om het kamp voor 
groep 8 te organiseren 
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Samenvatting 
 

We kijken terug op een bewogen schooljaar met veel uitdagingen, maar ook met nieuwe 
mogelijkheden en improvisatie. 
 
De aanhoudende Corona heeft ook dit schooljaar de sfeer op school beïnvloed. Het is een periode 
geweest waarin de leerlingen, ouders, leerkrachten en directie zich gezamenlijk hebben ingezet om 
de voortgang van het onderwijs te garanderen.  
 
 
MR Toermalijn 

 


	Voorwoord
	Visie
	Werkwijze
	Samenstelling van de MR van De Toermalijn
	Oudergeleding
	Activiteiten MR schooljaar 2020-2021
	Wettelijke verplichtingen van de MR
	Ontwikkelingen binnen school

	Samenvatting

